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18427 ORDRE FOM/2722/2003, de 30 de setem-
bre, per la qual es dicten normes sobre la
co�aboració del servei de Correus en les elec-
cions al Parlament de Catalunya. («BOE» 238,
de 4-10-2003.)

Per Decret 208/2003, de 22 de setembre, publicat
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 228, de 23
de setembre de 2003, es convoquen eleccions al Par-
lament de Catalunya, que es fan el diumenge 16 de
novembre de 2003.

L’article 22 de la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del
servei postal universal i de liberalització dels serveis pos-
tals, i l’article 50 del Reglament pel qual es regula la
prestació dels serveis postals, en desplegament del que
estableix la Llei esmentada, aprovat pel Reial decret
1829/1999, de 3 de desembre, preveuen la participació
de la Societat Estatal Correus i Telègrafs, en la seva
condició d’operador al qual s’encomana la prestació del
servei postal universal, en el desenvolupament normal
dels processos electorals.

A fi d’aconseguir l’eficàcia adequada en l’actuació
de la Societat Estatal Correus i Telègrafs en les eleccions
esmentades, disposo:

I. Trameses postals de propaganda electoral que
s’han d’enviar per correu

1. Trameses de propaganda electoral.—Tenen la
consideració de trameses de propaganda electoral els
objectes postals que dipositin els partits i les federacions
inscrits en el Registre corresponent, les coalicions cons-
tituïdes segons el que disposa el número 2 de l’article 44
de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, i les agrupacions d’electors, sempre
que compleixin els requisits que estableixen les dispo-
sicions especials de la Llei esmentada.

2. Condicionament de les trameses.—Aquestes tra-
meses han de portar a la part superior central de l’anvers
la inscripció «Trameses postals de propaganda electoral»
i es poden presentar obertes o tancades, mantenint en
tot cas la condició d’impresos i la facultat que té la Socie-
tat Estatal Correus i Telègrafs d’actuar d’acord amb el
que estableix l’article 18 del Reglament pel qual es regula
la prestació dels serveis postals, aprovat pel Reial decret
1829/1999, de 3 de desembre. No és obligatori con-
signar a la seva coberta el nom i domicili del grup polític
remitent, ni tampoc la sigla o el símbol que l’identifiqui.

Aquestes trameses es poden presentar sense adreça
o amb l’adreça dels destinataris.

3. Dipòsit de les trameses.—Les trameses postals
de propaganda electoral tenen el caràcter d’ordinàries;
es dipositen a les dependències de Correus que la Socie-
tat Estatal esmentada determini, i van acompanyades
d’una factura en què consta el nombre d’objectes dipo-
sitats, la seva destinació i el nom i la signatura del
remitent.

Atès que el repartiment de propaganda s’ha de fer
durant les dates de la campanya electoral fixada entre
el 31 d’octubre i el 14 de novembre de 2003, ambdós
inclusivament, els dipòsits s’han de fer amb l’antelació
suficient, i a aquests efectes es refereix el període com-
près entre el 22 d’octubre i el 4 de novembre.

4. Tarifes aplicables.—De conformitat amb el que
estableix l’article 12.1 del Reial decret 605/1999, de
16 d’abril, de regulació complementària dels processos
electorals, a les trameses de propaganda electoral els
és aplicable el que disposa la normativa específica sobre
tarifes postals de propaganda electoral, en concret l’Or-

dre de 3 de maig de 1977, publicada en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» núm. 106, de 4 de maig de 1977,
transformades en euros de conformitat amb el que esta-
bleix la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre intro-
ducció de l’euro.

5. Curs i lliurament.
5.1 En el tractament de la correspondència ordi-

nària s’ha de donar prioritat a les trameses de propa-
ganda electoral, i Correus ha d’articular els mecanismes
necessaris perquè siguin distribuïdes dins el termini.

5.2 Quan el seu nombre ho exigeixi, s’han d’incloure
en envasos o contenidors, a l’etiqueta o a la coberta
dels quals s’hi ha de fer constar el contingut, i són apli-
cables les normes que regulen el curs de les trameses
de correspondència ordinària i targetes postals.

5.3 El repartiment de les trameses de propaganda
electoral s’ha d’efectuar únicament en els dies de la cam-
panya electoral, compresa entre el 31 d’octubre i el 14
de novembre, ambdós inclusivament.

5.4 De conformitat amb el que perceptua l’article 53
de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, no es pot distribuir propaganda elec-
toral el dia de la votació ni l’immediatament anterior.

5.5 La distribució de la propaganda electoral la pot
fer Correus en el repartiment ordinari de cartes i targetes
postals o mitjançant repartiments especials.

5.6 Les trameses no lliurades per qualsevol causa
als destinataris en finalitzar la campanya electoral s’han
de retornar a les oficines i els serveis de Correus a la
seva Direcció Provincial, en el termini de quinze dies.
A aquestes trameses, al costat de les de la Direcció Pro-
vincial mateixa, se’ls ha d’aplicar la normativa vigent per
a la correspondència caducada.

II. Vot per correspondència

6. Procediment que s’ha de seguir per a l’emissió
del vot.

6.1 Els electors que preveuen no trobar-se en la
data de la votació a la localitat on els correspon exercir
el seu dret de vot, o que no poden comparèixer en l’es-
mentada data a la mesa electoral corresponent, poden
emetre el vot per correu, amb la so�icitud prèvia a la
delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral, amb
els requisits següents:

a) L’elector so�icita de la Delegació de l’Oficina del
Cens Electoral, a partir de la data de la convocatòria
i fins al dia 6 de novembre de 2003, desè dia anterior
al de la votació, un certificat d’inscripció en el Cens Elec-
toral. Aquesta so�icitud s’ha de formular en qualsevol
oficina de Correus.

b) La so�icitud en el model establert s’ha de for-
mular personalment. El treballador de Correus encarregat
de rebre-la ha d’exigir a l’interessat l’exhibició del seu
document nacional d’identitat, passaport o permís de
conducció i ha de comprovar la coincidència de la sig-
natura. En cap cas s’ha d’admetre a aquests efectes una
fotocòpia de cap dels documents esmentats.

c) En cas de malaltia o incapacitat que impedeixi
la formulació personal de la so�icitud, l’existència de
la qual s’ha d’acreditar per mitjà de certificació mèdica
oficial, aquella pot ser efectuada en nom de l’elector
per una altra persona autoritzada notarialment o con-
sularment mitjançant un document que s’estén indivi-
dualment en relació amb cada elector i sense que s’hi
puguin incloure diversos electors, ni una mateixa persona
pugui representar més d’un elector. La so�icitud, adre-
çada al delegat provincial de l’Oficina del Cens Electoral,
s’ha de presentar en qualsevol oficina de Correus d’Es-
panya junt amb l’escriptura pública de poder atorgat
davant notari o cònsol, en els termes que estableix l’ar-
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ticle vuitè de l’annex IV del Reglament notarial, que ha
d’incorporar el certificat mèdic oficial acreditatiu de la
malaltia o incapacitat que impedeixi a l’elector la for-
mulació personal de la seva so�icitud.

El treballador de Correus que la rebi ha de comprovar
la coincidència de la signatura de l’apoderat o autoritzat
amb la del seu document nacional d’identitat. La Junta
Electoral ha de comprovar en cada cas la concurrència
de les circumstàncies a què es refereix aquest apartat.

6.2 Les oficines de Correus s’han d’atenir, a més,
a les normes següents:

a) D’acord amb el que estableix l’article 31 del
Reglament de prestació dels serveis postals, la tramesa
que conté la so�icitud d’inscripció estesa a l’imprès oficial
s’ha de presentar en un sobre obert acompanyat del
rebut justificatiu de la seva admissió. El treballador de
Correus que admeti la tramesa hi ha d’estampar el segell
amb la data, l’hora i el minut de l’admissió, tant a la
capçalera del document principal —la so�icitud—, com
al resguard justificatiu de l’admissió de la tramesa cer-
tificada, fent-ho amb la màxima cura, a fi que aparegui
amb claredat el nom de l’oficina, el lloc, l’hora i el minut
de l’admissió i, sobretot, la data.

Quan el remitent ho so�iciti, el treballador ha de fer
constar les mateixes circumstàncies de la tramesa a la
còpia, fotocòpia o un altre tipus de reproducció del docu-
ment principal que aporti l’interessat.

Practicades les diligències indicades, l’interessat
mateix ha de tancar el sobre i el treballador ha de for-
malitzar i lliurar el resguard d’imposició, la matriu de
la qual s’arxiva a l’oficina.

b) L’elector pot formular la so�icitud fins al 6 de
novembre de 2003, deu dies abans de fer-se la votació.

c) El dipòsit de les trameses a les oficines de Correus
s’ha de fer en els horaris establerts en cada una d’a-
questes per al servei d’admissió de trameses de corres-
pondència certificada.

d) Els serveis de Correus han de remetre en el ter-
mini de tres dies tota la documentació presentada davant
aquests a la delegació provincial de l’Oficina del Cens
Electoral corresponent.

6.3 Les trameses que l’Oficina del Cens Electoral
remet als electors que contenen el certificat d’inscripció
i la resta de documentació electoral s’han de trametre
per correu certificat i urgent als electors.

6.4 El sobre model oficial que conté el certificat
d’inscripció en el cens electoral i el de votació s’ha de
presentar com a correu certificat i urgent en qualsevol
oficina de Correus d’Espanya, durant les hores de servei
d’aquestes, fins al dia 12 de novembre de 2003 inclu-
sivament, i s’han d’admetre amb caràcter gratuït.

6.5 Els sobres que, ajustats al model oficial, apa-
reguin dipositats com a trameses de correspondència
ordinària, s’han de retornar als electors perquè facin la
tramesa per correu certificat. A l’anvers del sobre s’hi
ha de fer constar: «Retornat al remitent. Ha de remetre
aquest mateix sobre per correu certificat».

6.6 Les dependències de Correus de destinació han
de conservar els sobres rebuts amb caràcter certificat
fins al dia 16 de novembre, i els han de lliurar en la
data esmentada, a les nou hores, a les meses electorals
respectives, anotats individualment en full d’avís dupli-
cat, i en un d’aquests exemplars s’hi ha de recollir l’«he
rebut» del president o, si aquest és absent, del vocal
que el substitueixi.

6.7 Durant tot el dia 16 de novembre s’han de lliurar
a les meses electorals, amb formalitats idèntiques, els
sobres rebuts fins a les vint hores d’aquest dia.

Els sobres rebuts després de les vint hores del dia
fixat per a la votació s’han de remetre a la Junta Electoral
de Zona.

6.8 Totes les trameses que les delegacions provin-
cials de l’Oficina del Cens Electoral adrecin als electors,
que continguin la certificació d’inscripció en el cens elec-
toral i les paperetes de votació, així com les que com-
prenguin les so�icituds d’aquests documents, han de
tenir caràcter gratuït quan circulen pel servei interior,
i s’han d’admetre i de trametre com si fossin trameses
de correspondència certificada i urgent.

L’admissió, classificació, tractament, curs, transport,
distribució i lliurament d’aquestes trameses ha de tenir
caràcter preferent respecte de la resta de les trameses
de correspondència.

7. Tramesa del certificat d’inscripció en el cens elec-
toral als electors residents absents a l’estranger i tramesa
del vot.

7.1 Les delegacions provincials de l’Oficina del Cens
Electoral afectades per aquestes eleccions, en compli-
ment del que disposa l’article 75 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, han
de remetre d’ofici als inscrits en el cens de residents
absents que visquin a l’estranger un certificat d’inscripció
en el cens i la resta de la documentació electoral a què
es refereix l’article 75.1 de la Llei orgànica esmentada.

La tramesa s’ha de fer amb caràcter certificat i urgent,
fins al 27 d’octubre de 2003, trenta-quatrè dia posterior
a la convocatòria quan no hagi estat impugnada la pro-
clamació de candidats i no més tard del quaranta-dosè
dia, 4 de novembre de 2003, en cas contrari.

L’elector ha d’introduir la papereta de vot al sobre
de votació, el qual, junt amb el certificat d’inscripció en
el Cens, s’ha d’incloure al sobre adreçat a la Junta Elec-
toral Provincial competent per al seu escrutini, i l’ha de
remetre per correu certificat i urgent no més tard del
dia 15 de novembre de 2003, data anterior a la votació.

L’elector també pot exercir el seu dret de vot no més
tard del dia 9 de novembre de 2003, setè dia anterior
a l’elecció, i lliurar personalment el sobre a l’Oficina Con-
sular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplo-
màtica en la qual estigui inscrit, a l’objecte d’enviar-lo,
mitjançant tramesa electoral, a l’Oficina que a aquests
efectes es constitueixi al Ministeri d’Afers Exteriors.

Aquesta Oficina ha de trametre urgentment els sobres
que hagi rebut a la Junta Electoral corresponent. És indis-
pensable per a la validesa d’aquests vots que consti cla-
rament al sobre esmentat un timbre o una altra inscripció
oficial d’una oficina de Correus de l’Estat en qüestió o,
si s’escau, de l’Oficina Consular de Carrera o Secció Con-
sular de la Missió Diplomàtica corresponent, que cer-
tifiqui, de manera indubtable, que compleix el requisit
temporal a què s’ha fet referència en cada cas.

7.2 Els serveis de Correus han de lliurar a les juntes
electorals provincials que correspongui, diàriament i fins
al dia 18 de novembre de 2003, els sobres de votació
que rebin dels residents absents a l’estranger, i a les
vuit hores del dia 19 de novembre de 2003, data en
què es fa l’escrutini general, els rebuts abans de l’hora
esmentada.

Els sobres que es rebin en dates posteriors els han
de remetre sense demora els serveis de Correus al secre-
tari de la Junta Electoral Provincial corresponent.

7.3 És obligatori el franqueig de les trameses, com
les certificades i urgents, que les delegacions provincials
de l’Oficina del Cens Electoral adrecin als electors inscrits
en el Cens de Residents Absents a l’estranger.

En el cas que les delegacions provincials de l’Oficina
del Cens Electoral s’acullin a la modalitat de «franqueig
pagat», s’ha de consignar a la coberta la indicació
«port-payé». En aquest cas, els serveis que facin l’ad-
missió de les trameses han de prendre nota del número,
pes i característiques d’aquests, així com de l’import de
les tarifes corresponents.
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Així mateix, és obligatori el franqueig de les trameses
que contenen vots per correu, que els electors residents
a l’estranger adrecin a les meses electorals o a les juntes
electorals provincials respectives, a excepció dels elec-
tors que resideixin a l’Argentina, Bèlgica, Brasil, Xile, Fran-
ça, Mèxic, Suïssa, Uruguai i Veneçuela, que poden dipo-
sitar el sobre que conté el vot per correu a les oficines
de Correus del país de residència de forma gratuïta, sense
necessitat de franqueig.

El reintegrament de les despeses ocasionades als
electors residents a l’estranger que hagin de satisfer l’im-
port del franqueig de la tramesa que conté el vot per
correu, s’ha de fer d’acord amb el procediment que esta-
bleix l’article 11 del Reial decret 605/1999, de 16 d’a-
bril, de regulació complementària dels processos elec-
torals.

8. Lliurament de qualsevol altra tramesa de corres-
pondència diferent de la que conté el vot.—Les oficines
de Correus han de conservar, fins al dia 16 de novembre
de 2003, qualssevol altres trameses de correspondència
adreçades a les meses electorals, i les han de lliurar
a les nou hores del dia esmentat a les meses respectives
amb les formalitats corresponents, segons la seva classe.
Igualment, cal continuar lliurant la que es pugui rebre
fins a les vint hores del dia esmentat.

9. Registre de documentació.
9.1 La Societat Estatal Correus i Telègrafs ha de

portar els corresponents registres de tota la documen-
tació que generi la seva co�aboració en els processos
electorals, que estan a disposició de les juntes electorals.

9.2 Els serveis de Correus han d’anotar en aquests
registres els sobres que contenen paperetes de vots rebu-
des per correu, i s’hi ha de consignar les dades següents:
número de certificat, data d’imposició, remitent, mesa
electoral de destinació i, a observacions, «vot per correu».
Qualsevol altre document adreçat a les meses electorals,
així com els sobres que contenen el vot per correu rebuts
amb caràcter ordinari, s’han d’anotar en aquest registre,
i s’hi ha de fa constar, a més, la data en què va ser
retornat a l’elector.

10. Recollida de l’imprès per al reintegrament del
franqueig.—Els serveis de Correus han de recollir de la
Secretaria de les Juntes Electorals Provincials, una vega-
da efectuat l’escrutini general, els impresos destinats a
possibilitar el reintegrament a l’elector de les despeses
de franqueig satisfetes per la tramesa del seu vot per
correu.

11. Vot per correu del personal embarcat.
11.1 Per al vot per correu del personal embarcat

és aplicable el que disposa l’article 9 del Reial decret
605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària
dels processos electorals.

11.2 El personal embarcat, al qual es refereix la dis-
posició esmentada, pot so�icitar de la corresponent Dele-
gació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral un cer-
tificat d’inscripció en el cens, i trametre la so�icitud
esmentada per radiotelegrafia.

11.3 Les trameses que dipositin les delegacions pro-
vincials de l’Oficina del Cens Electoral, que contenen
la certificació d’inscripció i les paperetes i els sobres
electorals, s’han de trametre amb caràcter gratuït, ja que
han d’anar adreçades a un port del territori nacional.

11.4 Les trameses que, tot i contenir la documen-
tació esmentada en el punt anterior, adrecin els electors,
des de qualsevol dels ports en què el vaixell atraqui,
a la mesa electoral que correspongui, s’han de trametre
amb caràcter gratuït per correu certificat i urgent abans
del dia 13 de novembre de 2003.

12. Caràcter gratuït de les trameses amb documen-
tació electoral.—Els sobres que contenen documentació

electoral que remetin les juntes electorals tenen caràcter
gratuït i han de circular obligatòriament per correu cer-
tificat i urgent.

Així mateix, també tenen caràcter gratuït els sobres
que contenen documentació electoral que remeti l’O-
ficina del Cens Electoral o les seves delegacions pro-
vincials, a excepció de les trameses a què es refereix
el punt 7.3 d’aquesta Ordre.

Disposició final primera. Instruccions operatives.

La Societat Estatal Correus i Telègrafs ha d’adoptar
les mesures necessàries per fer efectiva la co�aboració
de Correus en el desenvolupament dels processos elec-
torals en els termes que preveu aquesta Ordre.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 30 de setembre de 2003.
ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

18430 ORDRE APA/2723/2003, d’1 d’octubre, per
la qual es despleguen i es concreten deter-
minats aspectes del Reglament (CE) núm.
1433/2003, en relació amb els programes
i fons operatius de les organitzacions de pro-
ductors de fruita i hortalisses, així com deter-
minats aspectes del Reglament (CE) núm.
1432/2003, sobre reconeixement d’organit-
zacions de productors de fruita i hortalisses.
(«BOE» 238, de 4-10-2003.)

El Reglament (CE) núm. 609/2001 de la Comissió,
de 28 de març de 2001, pel qual s’estableixen les dis-
posicions aplicables del Reglament (CE) núm. 2200/96
del Consell, referent als programes i fons operatius i
a l’ajuda financera comunitària i es deroga el Reglament
(CE) núm. 411/97, ha estat substituït pel Reglament
(CE) núm. 1433/2003 de la Comissió, d’11 d’agost de
2003. Aquest nou Reglament manté les principals dis-
posicions del Reglament (CE) núm. 609/2001 però n’in-
trodueix algunes de noves i en modifica d’altres.

D’aquesta manera, el Reglament (CE) núm.
1433/2003 modifica substancialment la forma de pro-
visió del fons operatiu, en permet l’increment durant l’any
en curs, ofereix als estats membres una alternativa al
finançament dels costos reals de personal inclosos en
els programes operatius, proporciona la possibilitat de
fixar costos unitaris a tant alçat per a una sèrie de mesu-
res específiques, regula d’una forma més flexible les
inversions en explotacions individuals i elimina certes
restriccions.

Per tot això, és necessari modificar l’Ordre del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’11 de setembre
de 2001, per la qual es despleguen i es concreten deter-
minats aspectes del Reglament (CE) núm. 609/2001,
en relació amb els programes i fons operatius de les
organitzacions de productors de fruita i hortalisses, per
tal de posar en pràctica aquests canvis normatius comu-
nitaris i fer-hi certs aclariments.


